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ن  ه  فط   :ؤ
هـاي شـيمي، بيوشـيمي،     اي گسـترده در ميـان رشـته    ي بين رشـته  پزشكي يك شاخه نانوتكنولوژي

بيني رفتار مواد در مقيـاس   ها و پيش است كه براي درك بهتر مكانيسم... فيزيك، سلولي، ژنتيك و 
توان به تازگي  ن رشته، مياز داليل سختي و جذابيت اي. باشد نانو، نياز به دانش بااليي از اين علم مي

  .هاي آن اشاره كرد مباحث و ناشناخته بودن بسياري از حوزه
ارشد به دليل ضـريب بـاالي آن يكـي از دروس مهـم      پزشكي در كنكور كارشناسي  درس نانوفناوري

كـه بتوانـد    آيد، به همين سبب بر آن شديم تا اين مجموعه را فراهم كنيم؛ به اميـد ايـن   شمار مي به
  .نماي خوبي براي شما عزيزان باشدراه

بـراي سـؤاالت   (ي تستي و تشريحي  فصل به همراه پاسخنامه 7كتابي كه در پيش روي شماست در 
است و تمامي سؤاالت طرح شده مطابق مرجع اعالم شده از سوي وزارت  ارائه شده) پيچيده و دشوار

ت مطالعـه كنيـد و سـپس شـروع بـه      گردد ابتدا فصل مربوطه را با دقـ  توصيه مي. باشد بهداشت مي
توانند سؤاالت و نظرات خود را در خصوص اين كتاب  چنين دانشجويان عزيز مي هم. زني نماييد تست

  .مطرح نمايند www.dr-valizadeh.comسايت  در وب
جموعـه را بـر عهـده گرفتنـد صـميمانه      در پايان از سركار خانم مريم شعباني كه ويراستاري ايـن م 

  .نمايم قدرداني مي
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ها کدام است؟شکل مرسوم فولرین.1

ايصفحه)4ايلوله)3مکعب)2کروي)1

دارند؟...............با اسکلت کربنی ...............ها ساختاري فولرین.2

تو خالی، مزدوج)2تو پر، یگانه)1

تو پر، مزدوج)4توخالی، یگانه)3

روشیککدام.3 رود؟کار نمیبههاهاي زیر براي ساخت فولریناز

الکتروریسندگی)1

مقاومتیدهیتبخیر گرافیت از طریق حرارت)2

ها توسط شعلهاحتراق هیدروکربن)3

تابش لیزر )4

اند؟تشکیل شده...............و...............ها از ساختارهاي فولرین.4

ضلعی7ضلعی و 6)2ضلعی7ضلعی و 5)1

ضلعی6ضلعی و 5)4ضلعی6ضلعی و 4)3

باشد؟می...............مشهورترین و پایدارترین نوع فلورین .5

1(C702(C603(C804(C20

کار برد؟توان بهاصطالح باکی بال را در کدام گزینه می.6

هاي کربنینانولوله)2ذرات نقره کروي)1

هاي کرويفولرین)4نانوصفحات گرافنی)3

ها است؟بالیر توصیف فولرین باکیاز تعاریف زیککدام.7

.هاي بسیار مقاوم هستند که ساختاري توپر دارندمولکول)1

.هاي بسیار شکننده هستند که ساختاري توخالی دارندمولکول)2

.هاي کروي و بیضوي دارنداند و شکلاز کربن تشکیل شده)3

.هاي بسیار شکننده هستند که ساختاري توپر دارندمولکول)4

آشنایی با نانوذرات:دومسواالت فصل 
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بال کدام مورد درست نیست؟هاي فولرین باکیدر ارتباط با برهمکنش بین مولکول.8

.استگریزآب-دوستآبهاي بسیار قوي ي بین دو مولکول از نوع برهمکنشنیرو)1

.استگریزآب-دوستآبهاي بسیار ضعیف ي بین دو مولکول از نوع برهمکنشنیرو)2

.هاي بسیار ضعیف واندروالسی استبرهمکنشي بین دو مولکول از نوع نیرو)3

.هاي بسیار قوي کوواالنسی استي بین دو مولکول از نوع برهمکنشنیرو)4

بال مشابه کدام مورد است؟هاي فولرین باکینیروي برهمکنش بین مولکول.9

Clهاينیروي بین مولکول)1 Naو− هاي گرافیتینیروي نگهدارنده الیه)2+

هاي آبنیروي بین مولکول)DNA4نیروي بین دو رشته )3

باشد؟ها اشتباه میبالکدام مورد درباره فولرین باکی.10

.کنندگی هستندها داراي قابلیت روانبالباکی)1

.دهندها اصطحکاك سطحی را کاهش میباکی بال)2

.کننده دارندعنوان رواني بهکمترشان، کاربرد علت کوچک بودن اندازههاي تک الیه بهباکی بال)3

.کنندگی باالیی دارندخاصیت روانها آنبال،هاي باکیعلت نیروي کواالنسی بین مولکولبه)4

شود؟براي کدام مورد استفاده می))نانوپیازها((اصطالح .11

ها تک الیهبالفولرین باکی)1

ها چند الیهبالفولرین باکی)2

هاي متصل به همبالهاي فولرین باکیمولکول)3

C60هاي بالفقط فولرین باکی)4

باشد؟کدام گزینه صحیح نمی.12

.هاي چندالیه دارندبالکننده نسبت به فولرین باکیعنوان رواني بهبیشترهاي تک الیه قابلیت بالباکیفولرین)1

.هاي تک الیه دارندبالکننده نسبت به فولرین باکیعنوان رواني بهبیشترابلیت هاي چند الیه قبالباکیفولرین)2

.یابدکنندگی افزایش میدر نانوپیازها با افزایش اندازه قابلیت روان)3

.کنندگی دارندها مانند گرافیت خاصیت روانبالباکیفولرین)4

باشد؟کدام گزینه صحیح نمی.13

.ش نور تغییر خواص نوري بسیار وسیعی دارندها در هنگام تابفولرین)1

.ها داراي خواص نوري غیر خطی هستندفولرین)2

.ها داراي خواص نوري خطی هستندفولرین)3

.ها را ارتقا دادها، خواص نوري فولرینها و یا درون قفس آنهاي فلزي بر روي فولرینتوان با افزایش اتممی)4

باشد؟ها نمیهاي فولریناربرداز موارد زیر از کیککدام.14

هاي خورشیديعنوان گیرنده در سلولبه)1

عنوان حامل داروییبه)2

عنوان اکسیدانبه)3

عنوان نگهدارنده گاز هیدروژنبه)4

باشد؟ها در کاربردهاي بالینی میهاي فولرینکدام مورد از عیب.15

بودن گریزآب)2سمیت سلولی)1

همه موارد)4ر نبودنپذیتخریبزیست)3



سؤاالت فصل دوم 14

هاي کربنینانولوله

باشد؟هاي کربنی نمیکدام مورد از خواص نانولوله.16

هدایت گرمایی پایین)2از فوالدبیشتراستحکام )1

هدایت باالي الکتریکی در طول نانولوله)4.باشدداراي اثر سمیت می)3

هاي کربنی اشتباه است؟کدام گزینه در مورد نانولوله.17

.باشندمیSP3داراي هیبریداسیون )1

.باشندداراي اثر سمیت سلولی می)2

.آیندمیوجودیهاز خم شدن صفحات گرافینی )3

.اندضلعی ساخته شده6هاي فقط از شبکه)4

ها از چه نوعی است؟پیوند بین الیه)MWCNTs(هاي کربنی چند الیه در نانولوله.18

یونی)2هیدروژنی)1

واندروالس)4گریزآب-ستدوآب)3

تواند تشکیل شود؟هاي زیر نمیاز مدلیککدامهاي کربنی در شکل گرفتن نانولوله.19

1(Armchair2(Bucky ball

3(Zigzag4(Chairality

د؟باشمیѲ=30شوند و هاي کربنی، صفحات گرافنی از عرض صفحه لوله میهاي تشکیل نانولولهدر کدام گزینه از مدل.20

1(Zigzag2(Armchair3(Chairality4(Bucky ball

است؟بیشتردر کدام مدل زیر زاویه لوله شدن صفحه گرافینی .21

1(Zigzag2(Armchair3(Chairality4(Bucky ball

گردد؟استفاده میکمترتنی هاي کربنی در کاربردهاي بالینی درونچرا استفاده از نانولوله.22

بودنگریزآب)2آنسمیت سلولی)1

همه موارد)4نبودنپذیرتخریبزیست)3

باشد؟هاي کربنی از چه طریقی میسمیت سلولی نانولوله.23

ها به درون آننفوذ نانولولهوسیلهبهتخریب فیزیکی دیواره سلولی )1

یهاي کربنی درون سیتوپالسم و جلوگیري از کارکرد معمول سلولانباشت زیاد نانولوله)2

القاي استرس اکسیداتیو در محیط)3

همه موارد)4

هادي دارد؟هاي کربنی زیر خاصیت نیمهاز نانولولهیککدام.24

1(Zigzag2(Armchair3(Chairality4(Bucky ball

هانانولیپوزوم

کدام گزینه در مورد نانولیپوزوم اشتباه است؟.25

.دنانومتر دارن100ازکمتريقطري در اندازه)1

.از یک، دوالیه فسفولیپیدي تشکیل شده است)2

.باشدهاي خشک میپوشی فسفولیپیدهاي تهیه آن آبیکی از روش)3

کدامهیچ)4



)1(گزینه .1

)2(گزینه .2

)1(گزینه .3

)4(گزینه .4

)2(گزینه .5

)4(گزینه .6

)3(گزینه .7

باشند که قادرند فشارهاي بسـیار بـاال   میهاي بسیار مقاوم، االستیکی و تو خالی از جنس کربن ها مولکولبالفولرین باکی

.توانند کروي و یا بیضوي باشندها بر اساس ساختار میاین مولکول؛را تحمل کنند

)3(گزینه .8

)2(گزینه .9

)4(گزینه .10

)2(گزینه .11

)1(گزینه .12

)3(گزینه .13

)3(گزینه .14

.رودکار میاکسیدان بهعنوان آنتیهها بفولرین

)4(گزینه .15

)2(گزینه .16

)1(گزینه .17

)4(گزینه .18

)2(گزینه .19

.توانند ساختار توپی تشکیل دهندهاي کربنی نمیبال ساختاري به شکل یک توپ است و نانولولهباکی

آشنایی با نانوذرات:دومفصل پاسخنامه
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)2(گزینه .20

زاویـه کـایرال   .باشددرجه می30هاي دیگر و نانولوله هاي کربنی بیش از مدل)armchair(زاویه کایرال در مدل صندلی 

.باشددرجه می0باشد و در مدل زیگزاگ درجه می30و0در مدل کایرال بین 

)2(گزینه .21

)4(گزینه .22

)3(گزینه .23

)3(گزینه .24

)4(گزینه .25

)2(گزینه .26

)1(گزینه .27

)2(گزینه .28

)3(گزینه .29

در بـین دو الیـه   -2در درون لیپـوزوم  -1:بـالقوه وجـود دارد  صـورت  ضاي مجزا براي قرار گیري دارو بهف3ها در لیپوزوم

.هابر روي سطح خارجی لیپوزوم-3فسفولیپیدي 

.گیرندگریز در بین دو الیه آن قرار میگیرند و داروهاي آبها قرار میدوست در درون و سطح خارجی لیپوزومعمدتاً داروهاي آب

)3(گزینه .30

)3(گزینه .31

)4(گزینه .32

فـاز  (اند که بنابر آبی و یا عالی بودن فاز پیوسته ممکن است میسل نرمـال  از یک الیه فسفولیپیدي تشکیل شدهها میسل

میسل جمـع  مرکزبه سمت گریزآبهاي در میسل نرمال دم.داشته باشیم)فاز پیوسته روغنی(و یا معکوس )پیوسته آب

هـا،  تـر نسـبت بـه لیپـوزوم    به علت اندازه کوچـک .کنندگیري میبه سمت فاز آبی بیرونی جهتدوستآبشده و سرهاي 

.کنندتر به داخل بافت نفوذ میها سریعمیسل

)1(گزینه .33

)3(گزینه .34

)2(گزینه .35

فیلیـک در فـاز پیوسـته بـراي     تر باشد نشان دهنده این است که مقدار کمتـري از مـاده آمفـی   کوچکCMCهرچه عدد 

.شودتري از سورفاکتانت میسل تشکیل میتر با مقدار پایینطور سادهشکیل میسل نیاز داریم؛ بهت

)4(گزینه .36

)2(گزینه .37

)4(گزینه .38

)4(گزینه .39

)4(گزینه .40

)4(گزینه .41

)3(گزینه .42

)4(گزینه .43

)1(گزینه .44

)1(گزینه .45

)2(گزینه .46
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